
اقتصادی

یک هفته پس از اظهارات روحانی درخصوص تالش برای تعادل دربازار ارز

نرخ دالر به باالترین رقم خود در تاریخ ایران رسید!

کوتاه اقتصادی
واکنش قائم مقام صندوق توسعه ملی به اظهارات روحانی:

دولت غیر از تکالیف بودجه 
نمی تواند از منابع صندوق استفاده کند

وزارت جهادکشاورزی:

امسال بیش از 560 هزار تن
 پیازو سیب زمینی تولید می شود

صفحه ۴
پنج شنبه۱۶ آذر ۱۳۹۶ 

۱۸ ربیع االول ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۸۶

عدم  گفت:  پردیس  مدیرعامل شهر جدید 
همکاری دستگاه های خدمات رسان باعث شده 
تا واگذاری  و تحویل در شهر جدید پردیس به 

یک سوم هم نرسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســعید غفوری در 
مراسم افتتاح 3006 واحد مسکن مهر در فازهای 5، 
8 و 11 با  اشاره به اینکه باید فقط به تحویل واحدهای 
مســکونی اکتفا نکنیم و به افتتاح مراکز آموزشی نیز 
توجه ویژه شــود، اظهار کرد: متقاضیان مسکن مهر 
هیچ تقصیری ندارند و کسانی که می خواهند ساکن 
این واحدها شــوند، نیازمند تعلیم و آموزش هستند، 
بنابراین باید مراکز آموزشــی نیز در کنار این واحدها 

احداث شود.
وی با اشــاره به اینکه 18 مدرسه در فازهای آخر 
افتتاح شده و 25 مدرسه دیگر در حال احداث است، 
افزود: به هرحال بحث آموزش موضوع مهمی است که 
باید در کنار افتتاح واحدهای مسکن مهر به آن توجه 
ویژه ای شود اما متأسفانه در شهر پردیس مدارس دو 
شیفته شده اند. حال سؤال این است که آیا می توان با 

این وضعیت تعلیم و تعلم صحیح را اجرا کرد؟
مدیرعامل شــهر جدید پردیس با تأکید بر اینکه 
باید مراکز آموزشی و مدرسه های احداث شده به روش 

مدیرعامل شهر جدید پردیس:

تاخیر در تحویل واحدهای مسکن مهر به دلیل عدم همکاری دستگاه هاست

اجتماع محور باشــند، اضافه کــرد: با احداث مدارس 
اجتماع محور، خانواده هــا در کنار هم قرار می گیرند 
و تبادل اطالعــات، آموزش و فرهنگ صورت خواهد 
گرفت.غفوری با اشــاره به اینکه 57 هزار و 900 واحد 
مسکن مهر در شــهر پردیس هنوز تکمیل و تحویل 
نشده است، تصریح کرد: با این آمار مشخص می شود 

که هنوز نتوانسته ایم یک سوم واحدهای مسکن مهر 
شهر جدید پردیس را تحویل دهیم.

مدیرعامل شهر جدید پردیس تأکید کرد: مردم با 
این وضعیت به وجودآمده می توانند از ما ایراد بگیرند، 
بنابراین درخواست ما این است حال که ما از پیمانکاران 
درخواســت سرعت دادن به ساخت وساز را داشته ایم، 

دســتگاه های خدمات رسان نیز به وظایف خود عمل 
کرده و ما را یاری کنند.

غفــوری با تأکید بر اینکه اگرچه بابت اینکه بارها 
گفته شــده هزینه های دریافت شده در جاهای دیگر 
مطرح می شــود و ما را به بازرسی و دیوان محاسبات 
بردند، گفت: اگر ما را به بازرســی و دیوان محاسبات 
می برند هیچ اشکالی ندارد؛ چراکه دریافت های ما در 

جای دیگر هزینه نمی شود.
وی ادامه داد: از ما مدام ســؤال می شــود که چرا 
افتتاح  مســکن مهر در فاز 8 و 11 صورت می گیرد، 
اما خبری از افتتاح این واحدهای مســکونی در فاز 9 
نیســت؟ پاسخ ما این است که هنوز انشعاب گاز این 
واحدها وصل نشده است. بنابراین اگر ما این واحدها 
را تحویل متقاضیان دهیم، هجمه ای به سوی ما ایجاد 
خواهد شــد که واحدهای بدون انشعاب تحویل داده 

شده است.
مدیرعامل شهر جدید پردیس خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر 38 هزار واحد مسکن مهر در شهر پردیس 
به مرحله نازک کاری رسیده که اگر اعتبارات به موقع 
به ما تزریق شود می توانیم هرچه سریع تر این واحدها 
را تحویــل دهیم. ما ابتدا افتتــاح می کنیم و بعد به 
متقاضیان تحویل و آنها در این واحدها ساکن می شوند.

رئیس  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی گفت: در مرحله اول طرح رجیستری 
140 میلیون گوشی فعال شناسایی شده است 
و همه آنها ثبت شده اند و هیچ مشکلی برای 

آنها پیش نخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری فارس، فالح جوشقانی در 
یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: از 1۴ آذر مرحله 
اصلی طرح رجیستری با ثبت گوشی ها و تبلت های 
اپل شروع شده و تا یکی دو ماه دیگر بقیه برندهای 
گوشــی و تبلت هم مشمول طرح می شوند. الزم 
اســت همه خریداران گوشی اپل مراحل استعالم 

و ثبت گوشی را انجام دهند.
رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی افزود: فعال خریداران گوشــی اپل باید 
توجه داشته باشند که باید کدشناسایی 15 رقمی 
گوشی ای را که می خواهند بخرند با شماره گیری 
کد دستوری # 7777* به سامانه رجیستری ارسال 
کنند. بعد از آن پیامکی به آنها ارسال خواهد شد که 
محتوای آن یا گوشی را تایید می کند یا نمی کند، 
اگــر تایید کند می توانند بقیه مراحل را هم انجام 
دهند و گوشی را فعال سازی کنند، اما اگر پیامی 
گرفتند مبنی بر اینکه این گوشی ثبت نشده است 
نباید آن را بخرند چون آن گوشــی قاچاق است و 
بعد از 30 روز غیر فعال خواهد شــد.  ثبت تلفن 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد

شناسایی ۱۴۰ میلیون گوشی فعال در  مرحله اول رجیستری

همراه کامال رایگان است و هیچ هزینه ای ندارد. 
فالح جوشقانی ادامه داد: همه تجهیزات سیم 
کارت خور برند اپل شامل این طرح می شود و باید 
مراحل ثبت و فعال ســازی آن انجام شود.  ضمن 
اینکه در مرحله اول طرح رجیستری 1۴0 میلیون 
گوشی فعال شناسایی شده است و همه آنها ثبت 
شده اند و هیچ مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد 
مگر اینکه ســیم کارت آنها عوض شود که در این 

صورت باید از طریق سامانه اعالم شود. 
رئیس  ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی درباره ردیابی یا غیرفعال شدن گوشی های 
ســرقتی هم گفت: درصدد هستیم این امکان هم 
بعد از اجرای کامل طرح فراهم شــود.  از مزایای 
دیگر طرح ثبت گوشــی تلفن همراه این است که 
دیگر شاهد گوشی های بدون خدمات پشتیبانی و 
گارانتی معتبر نخواهیم بود و ســازمان حمایت از 

مصرف کنندگان بر این موضوع نظارت کامل خواهد 
داشت.  درباره موضوع ورود یک یا دو گوشی توسط 
مسافران به کشور هم به گمرک پیشنهاد داده ایم با 
راه اندازی سامانه ای اینترنتی و آنالین مراحل ثبت 

گوشی برای آنها را تسهیل کند.
فالح جوشقانی افزود: امیدواریم با اجرای کامل 
طرح رجیستری ســهم واردات گوشی و تبلت از 
مبادی قانونی در بازار به 80 یا 90 درصد برسد.  
از آغاز سال 96 که راه اندازی طرح جدی و عملی 
شد سهم واردات قانونی گوشی همراه به 25 درصد 
رسیده است و این نشان می دهد که وارد کنندگان 

تامین نیاز بازار را تضمین کرده اند. 
حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطالعات 
و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال در ادامه برنامه 
درباره آنهایی که گوشی از سایت ها خریده اند ولی 
هنوز به دستشان نرسیده گفت: اگر کسانی گوشی 
اپل از سایت های معتبر خریده باشند در صورتی 
که استعالم آن منفی باشد، مشکلی نیست چون 
سایت های مجاز کاالی فروخته شده را تا چند روز 

تعویض می کنند. 
وی خاطرنشان کرد: دفترچه راهنمایی در کنار 
گوشی تلفن همراه به خریداران تحویل می شود که 
مراحل و روش ثبت گوشی یا تبلت را به خریداران 

دقیقا نشان می دهد. 

کمتر از یک هفته پس از سخنان روحانی در 
گزارش 100 روزه درباره تالش دولت برای حفظ 
تعــادل ارز، قیمت دالر در بازار آزاد به باالترین 

رکورد تاریخی خود رسید!! 
بــه گزارش مشــرق، سه شــنبه هفته گذشــته 
حســن روحانی در گزارش 100 روزه به طور مفصل 
از تالش دولت برای کنترل قیمت دالر سخن گفت و  
خاطرنشان کرد: در مقطعی از سال جاری هم بخاطر 
شایعاتی که ایجاد شد، یک رشد غیرقابل پیش بینی در 
بازار ایجاد شد که یک مقدار متعادل شد، اما در عین 
حال همه ساله در این فصل طبق آمار در آذر و دی، با 
افزایش قیمت ارز مواجه ایم که در بهمن و اسفند پایین 

می آید، امسال هم از آن قاعده کلی مستثنی نیست.
وی با تاکید بر اینکه برنامه دولت این نیســت که 
از طریق افزایش نرخ ارز درآمد کسب کند، گفت: آن 
شایعاتی که در میان مردم است که دولت باز کم آورده و 

دارد دالر را گران می کند، اصال دنبال این نیستیم؛ البته 
در بازار اقتصاد هر کاالیی به دالیلی نوسانی قابل قبول 
دارد و همه ارزهــای دنیا نرخ هایی دارند که در طول 
سال باال و پایین می شود و ما هم جزو آنها هستیم، اما 
اینکــه ما تعمداً نرخ ارز را باال ببریم تا درآمد دولت را 

تأمین کنیم، واقعا وجود ندارد.
به گفته رئیس جمهور، تالش دولت های یازدهم و 
دوازدهم بر این بوده که نرخ  ارز متعادل باشد و آنچه 
نیاز ارزی ماست با درآمد ارزی ما اعم از نفت، میعانات 
و صــادرات غیرنفتی متعادل بوده و در مجموع تراز ما 

مثبت است.
اما در کمتر از یک هفته از ســخنان و وعده های 
روحانی، قیمت دالر در دوشنبه 13 آذرماه به باالترین 
رکورد تاریخی خود افزایش پیدا کرد و عدد چهار هزار 

و 200 تومان هم عبور کرد.
بر اســاس آمارهای اتحادیه طال و جواهر و کانون 

صرافــان، روز سه شــنبه 13 آذرماه قیمــت دالر در 
مقطعــی از روز به رکورد چهار هزار و 21۴ تومان هم 
رسید و نهایتا باالتر از چهار هزار و 195 تومان به کار 
خود پایان داد. بر اســاس آمارهای موجود، دالر چهار 
هــزار و 21۴ تومانی، گران ترین قیمت دالر در تاریخ 
کشورمان محسوب می شود.با این روند، دولت روحانی 
رکورد گرانی دالر را از دولت احمدی نژاد گرفته است.

درباره گرانی دالر، دالیل زیادی مطرح می شــود 
اما ریشه آن را باید در ناتوانی بانک مرکزی نسبت به 

تنظیم بازار ارز جست وجو کرد.
به نظر می رســد برخالف همه تبلیغات دولتی ها 
درباره رفع تحریم های بانکی علیه ایران پس از برجام، 
همچنان نقل و انتقال پول به کشورمان دچار مشکل 
است و دولت نمی تواند پول حاصل از درآمد صادرات 
نفت را به کشــور منتقل کند.  بدین ترتیب، کمبود 
اســکناس دالر موجــب گرانی نــرخ ارز در بازار آزاد 

شده است.
گفتنی اســت، براساس گزارش ایسنا، نرخ دالر از 
اواخر مهر ماه امسال به بیش از چهار هزار تومان رسید 
و حــدود یک ماه اخیر نیز در کانال چهار هزار و 100 
تومان قرار داشت. با این وجود در دو هفته گذشته شیب 
قیمت دالر بیشتر شد و در نهایت با رکوردشکنی اخیر 
خود بیش از 80 تومان در هفته گذشته افزایش قیمت 
را تجربه کرد. این در حالی است که سه روز پیش نیز 
رئیــس کل بانک مرکزی اعالم کرده بــود در بازار ارز 

آرامش وجود دارد!!
باید دید دولت و بانک مرکزی چه واکنشی نسبت 
به افزایش نرخ دالر خواهند داشت. آیا از طریق تزریق 
ارز به صرافی ها جلوی باالتر رفتن نرخ دالر را خواهند 
گرفت یا اجازه خواهد داد نرخ ارز به سمت قیمت واقعی 
خود حرکت کند و با نزدیک شدن نرخ دالر مبادله ای 
را به نرخ دالر آزاد، یکسان سازی نرخ دالر رقم بخورد.

قائم مقام صندوق توســعه ملی گفت: دولت به غیر از تکالیف 
بودجه، مجاز به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیست، مگر 

آنکه قانون باشد.
علیرضا صالح در گفت وگو با فارس، در مورد اینکه دسترســی به منابع 
صندوق برای دولت چگونه اســت، گفت: اســتفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی برای دولت ممنوع است، فقط تسهیالت به نهادهای غیردولتی و بخش 
خصوصی خواهد بود و نهادهای عمومی غیردولتی نیز حداکثر 20 درصد از 

سرجمع می توانند استفاده کنند.
وی در مورد تکالیف بودجه سال 96 صندوق عنوان کرد: این تکلیف 2/3 
میلیارد دالر بود که پرداختی به صورت ماهانه انجام می شــود و به تناسب 

منابع وارده اختصاص می یابد.
قائم مقام صندوق توســعه ملی در مورد اظهارات رئیس جمهور مبنی بر 
اینکه دستور دادم امسال از منابع صندوق بیشتر استفاده کنیم، تأکید کرد: 
غیر از مصوبات و تکالیف موجود نمی توان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده 
کرد و راه دیگری ندارد، مگر اینکه مجلس مصوب کند و تبدیل به قانون شود.

رئیس جمهور چند روز پیش در جلسه شورای اداری استان سیستان و 
بلوچستان گفته بود، به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور دادم در بودجه 

امسال از صندوق توسعه ملی بیشتر استفاده کنیم.
قائم مقام صندوق توسعه ملی در مورد اختصاص 1/5 میلیارد دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغال روستایی هم اظهار داشت: این طرح 
در رابطه با اشــتغال روستایی در دولت تصویب شد و وزارت کار اکنون در 
حال هماهنگی با بانک ها برای آورده و سهم آنها است تا پس از نهایی شدن 

در سازمان برنامه و بودجه، برنامه را به صندوق توسعه ارائه کند.
قائم مقام صندوق توســعه ملی افــزود: طبق مصوبه دولت باید میزان و 
ســهم آورده بانک ها به صندوق توسعه ملی ارائه شود و این مساله باید در 

هفته جاری نهایی می شد.
وی خاطرنشان کرد: هیئت امنای صندوق توسعه ملی نیز اختصاص 1/5 

میلیارد دالر را تصویب کرده اند و منتظر انجام هماهنگی امور بانکی است.

درحالی که رئیس  سازمان خصوصی سازی قبال 
اعالم کرده بود مرحله نخست واریز سود سهام 
عدالت تا پایان شــهریور ماه اجرایی می شود، 
در آخرین سخنان خود اعالم کرد درباره زمان 

پرداخت سود، قولی نمی دهم که بدقول نشوم! 
علی اشرف عبدا...  پوری حسینی در گفت وگو با ایسنا 
در پاسخ به اینکه آیا درباره زمان واریز سود سال مالی 
1395 سهام عدالت به جمع بندی نهایی رسیده اید و 
آیــا برای این موضوع با ارگان خاصی در حال مذاکره 
هستید؟ اظهار داشت: ما در این مورد با کسی مذاکره 
نمی کنیم. مســیر پرداخت سود به مشموالن در حال 
طی شدن است و در زمانش اطالع رسانی خواهیم کرد.

وی افزود: ما تالش می کنیم که ســودها را زودتر 
پرداخت کنیم و از همه زمان قانونی مان بابت پرداخت 
سود استفاده نکنیم. هدفمان این است که همانطور که 
خرد خرد پول ها را دریافت می کنیم آنها را به مشموالن 
پرداخت کنیم.رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: 
برای پرداخت سود قرار نیست از کسی اجازه بگیریم. 
ما قبــال اجازه ها و مصوبات را گرفته ایــم. پاره ای از 
کارهای اداری مان مانده است. آنها را که انجام دهیم 
زمان پرداخت ســود را اعالم می کنیم. پوری حسینی 
در پاســخ به اینکه تخمین می زنید چه زمانی سود به 
حساب مشموالن واریز شود گفت: در این مورد قولی 

نمی دهم که بدقول نشوم.

وی در پاسخ به اینکه آیا مبلغ سود مشموالنی که 
یک میلیون تومان ســهام عدالت دارند همان حدود 
150 هــزار تومان خواهد بود، گفت: بله قرار نیســت 
چیزی عوض شــود مصوبات و نفرات معلوم هستند. 
ما قبال این رقم را حدس می زدیم و االن خوشبختانه 

حدسمان محقق شده است.
گفتنی است، در حالی رئیس  سازمان خصوصی سازی 
اعــالم کرده درباره زمان پرداخت ســود زمانی اعالم 
نمی کند تا بدقول نشــود؛ که قبال از پرداخت مرحله 
نخســت سود تا پایان شــهریور ماه امسال خبر داده 
بود، به عبارت دیگر، این مقام مسئول در زمینه اعالم 
زمان پرداخت سود سهام عدالت، حدود دو ماه و نیمی 

هست که بدقول شده و صحیح این بود که ایشان اعالم 
می کرد برای اینکه »مجدداً« بدقول نشوم، زمانی را برای 

پرداخت سود سهام عدالت اعالم نمی کنم. 
پوری حســینی در 22 شــهریور امسال )براساس 
گزارش اقتصــاد آنالین( گفته بود: »بــه دلیل واریز 
تدریجی این ســود، باید در چند مرحله به حســاب 
مشــموالن سهام عدالت واریز شود که مرحله نخست 
تا پایان شهریور اجرایی می شود.« ضمن اینکه جعفر 
سبحانی )مشاور سازمان خصوصی سازی( هم سه روز 
پیش از آن به خبرگزاری مهر گفته بود: »اولین مرحله 
واریز سود سهام عدالت حتما تا پایان شهریورماه اجرایی 

خواهد شد.« 

رئیس  سازمان خصوصی سازی علی رغم وعده ۳ ماه پیش خود:

برای واریز سود سهام عدالت قول نمی دهم که بدقول نشوم!!

* بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد: ســپرده های ســرمایه گذاری 
مدت دار، افتتاح و تمدید ســپرده های کوتاه مــدت ویژه 3، 6 و 9  ماهه 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال 1396 ممنوع است.

* بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در ۸ ماهه نخست سال 
بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشــور شده است. به گزارش 
تسنیم، بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می دهد برنج 
همچنان نخستین کاالی وارداتی به کشور می باشد. بر این اساس 
در ۸ ماهه نخست سال بیش از یک میلیارد دالر برنج وارد کشور 
شده است. وزن برنج وارد شده به کشور نیز حدود یک میلیون 
تن می باشــد. گفتنی است واردات برنج در ۸ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 9۳ درصد افزایش 
یافته است. واردات برنج به لحاظ وزنی نیز بیش از 71 درصد رشد 

کرده است.
* مدیرکل طیور وزارت جهاد کشــاورزی در سخنانی با تشریح وضعیت 
تولید طیور در کشور، تاکید کرد، در حال حاضر هیچ مشکلی برای تامین 
گوشت مرغ در کشور وجود ندارد. امینی با تشریح وضعیت تولید طیور در 
کشــور، تاکید کرد، در حال حاضر هیچ مشکلی برای تامین گوشت مرغ 
در کشور وجود ندارد و همه تدابیر الزم برای جلوگیری از نوسان در بازار 

مرغ و تخم مرغ از سوی دولت، انجام شده است.
* در سال جاری تا پایان مهرماه، 4۸ هزار و 400 فقره چک رمزدار 
به ارزش ۵۲۶ هزار میلیارد ریال وصول نشــده است. به گزارش 
تسنیم، طبق گزارش بانک مرکزی در مهرماه امسال حدود ۶۵1 
هزار فقره چک رمزدار به ارزش ۸7۶ هزار میلیارد ریال وصول 
شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7 و ۲1/۲ 

درصد کاهش داشته است.
* برای نخســتین بار در کشــور، کیف پول همراه پاســارگاد)کیپاد(، 
جهت ســهولت در انجام تراکنش های پرداخت خرد، همزمان با والدت 
پیامبراکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع(، در مشــهد مقدس رونمایی شد. 
مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، طی مراسمی با اشاره به پیشینه 
هفت ساله ارائه خدمات من کارت در شهر مشهد، اظهار داشت: خدمات 
کیپــاد برای اولین بار در ایران و خاورمیانه ارایه می شــود و این خدمت 
می توانــد به عنوان تحولی در عرصه پرداخت خرد مطرح شــود. وی با 
اشــاره به امکان توسعه این خدمت در دیگر شهرها با وجود فراهم شدن 
زیر ساخت ها، افزود: البته خدمات کیپاد فقط برای مردم مشهد نیست و 
این خدمات برای تمام مردم ایران است چرا که هر ایرانی ساالنه یک یا 
دو بار به شــهر مشهد سفر می کند و به نوعی این خدمات به تمام مردم 

کشور ارایه می شود.

گمرک اعالم کرد

تولید داخلی گندم کافی است نیازی به واردات نداریم
مدیرکل مرکز واردات گمرک در بخشنامه ای، 
با تاکید بر ممنوعیت واردات گندم، اعالم کرد 
که گندم های وارد شــده به گمرکات، با توجه 
به تولید مکفی این محصــول در داخل، اجازه 

ترخیص ندارد.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر، علــی معقولی در 
بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور، بار دیگر 
ممنوعیــت واردات گندم و ترخیص آن را مورد تاکید 

قرار داد.
در بخشنامه مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران آمده است: »واردات 
گنــدم )به جزو ورود موقت که طبق مقررات گمرکی 
صرفــا برای صادرات اســت( امکان پذیر نمی باشــد. 
لذا دســتور فرمایید از هــر گونه ترخیص گندم اکیدا 
خودداری نمایند.«با این وجود، اخبار دریافتی حکایت 
از این موضوع دارد که حجم زیادی گندم در گمرکات 
هســت که واردکنندگان با تبلیغــات درباره کیفیت 

نامناسب گندم داخلی قصد ترخیص گندم خود را دارند. 
این در حالی است که همانطور که در باال آمد، ورود 
گندم به کشــور ممنوع است و مسئوالن وزارت جهاد 
کشــاورزی هم اعالم کرده اند تا اوایل سال 98 بدون 
تولید ســال بعد و نیاز به واردات، ذخیره مکفی گندم 

در کشور وجود دارد. 
نکته قابل توجه این اســت که با وجود ممنوعیت 
واردات گندم؛ چگونه اجازه داده شده گندم های وارداتی 

تا پشت گمرکات کشور بیایند؟ 
در همیــن زمینــه علیقلــی ایمانی، رئیس بنیاد 
توانمندســازی گندم کاران کشور اظهار داشت: وقتی 
گفته می شود نیازی به واردات نداریم، کشور در زمینه 
تولید گندم خودکفا شــده و ثبت سفارش واردات نیز 
انجام نمی شود، چرا عده ای گندم را تا پشت گمرکات 

کشور آورده اند؟
وی با بیان اینکه افراد مذکور مدتی فضای کشــور 
را با مطرح کردن مباحثی در زمینه کم کیفیت بودن 

گندم داخلی، آغشته بودن آن به خاک و مواردی از این 
قبیل درگیر کردند، افزود: واردات چی ها می خواستند از 

این طریق روزنه امیدی برای واردات باز کنند.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور بیان 
کرد: وزارت جهاد کشاورزی براساس وظیفه ای که بر 
عهده دارد، اعالم کرده کســی مجاز نیست تحت هیچ 

شرایطی حتی یک کیلوگرم گندم وارد کشور کند.
ایمانــی اضافه کرد: گندمی که در گمرکات وجود 
دارد یا باید به کشــور مبدا، عودت داده شود یا اینکه 
آنقــدر بماند تــا از بین برود. و امیدواریم مســئوالن 
قاطعانه پای این ممنوعیت بایســتند و اجازه ندهند 
کــه واردکنندگان این بار با دســتاویز قرار دادن یک 
بهانه دیگر، به دولت برای واردات محموله هایشــان 
فشــار واردکنند.وی ادامه داد: بنده واقعا نمی دانم که 
این کاالها در نهایت وارد بازار داخل خواهند شــد یا 

خیر، اما امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد.
یک مقام مســئول در حوزه کشاورزی هم در این 

زمینه گفت: ابالغیه مدیرکل گمرک به گمرکات کشور 
و تاکید بر عدم ترخیص این محموله ها، مایه دلگرمی 
است اما سؤال این است که چرا علیرغم ممنوعیت، عده 

ای، گندم را تا پشت دروازه گمرک آورده اند؟
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است این 
گندم با هدف صادرات مجدد وارد  گمرکات شده باشد 
و قصد واردکنندگان، صادرات دوباره آن به کشورهای 
ثالث باشد، توضیح داد:  مدتی است عده ای در داخل 
کشــور دائم ادعاهایی را درباره بی کیفیت بودن گندم 
داخلــی و لزوم واردات گندم خارجی مطرح می کنند، 
که این اظهار نظر ها نمی توانند به گندم های موجود در 

گمرکات بی ربط باشد.
این مقام مســئول ادامه داد: ضمن اینکه، ابالغیه 
اخیر به گمرکات نشــان می دهد احتماال فشــارها یا 
تحرکاتــی در  گمرکات برای ترخیص این محموله ها 
وجود دارد که مدیرکل گمرک تاکید کرده اکیدا اجازه 

ترخیص داده نشود.

نایب رئیس  کمیسیون تسهیل کســب وکار اتاق تهران گفت: 
هم اکنون وضعیت بیکاری در کشور به شرایط نگران کننده ای رسیده 
و ما می بینیم براساس آمارهای رسمی بیکاری در افراد تحصیلکرده 

به حدود ۳0 درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احد کیمیایی اسدی با بیان اینکه دولت 
در تدوین بودجه سال آینده بخش صنعت باید از برنامه های بودجه سال های 
گذشــته درس بگیرد و بودجه سال 97 را عملیاتی تر از قبل تدوین کند، 
اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکالت اصلی بودجه های ساالنه در کشور 
ما این است که تحقق پذیر نیستند، بسیاری از ردیف های بودجه ای، درآمدها 
و تخصیص هایی که در ردیف های بودجه دیده می شوند، عملیاتی نمی شوند 

و همین ضربه های زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند.
وی با تأکید به اینکه دولت الیحه بودجه سال آینده را واقعی و براساس 
منابعی که واقعاً تحقق پیدا می کنند، تدوین کند، افزود: متأسفانه وقتی دولت 
با کمبود بودجه مواجه می شود همیشه شاهدیم که از ردیف هایی می زند و 
یا آنها را کاهش می دهد و اصاًل تخصیص نمی دهد که به بخش خصوصی 
مرتبط اســت، یا به مطالبات این بخش بازمی گردد، یا به حمایت هایی که 

اعالم شده بود از تولید و بخش خصوصی صورت خواهد گرفت. 
نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران ادامه داد: همچنین 
در این زمان ها شــاهدیم که پروژه های عمرانی متوقف می شــوند و عماًل 
بخشی از پیمانکاران بخش خصوص بیکار می شوند و یا دریافت مطالباتشان 

باقی می ماند. 
کیمیایی اســدی در بخش دیگری از پیشنهادهای خود به دولت برای 
تدوین بودجه 3 سال آینده بیان کرد: در سال های گذشته واحدهای تولیدی 
با کمبود نقدینگی و رکود روبه رو بوده اند و از سوی دیگر هرسال با افزایش 
میزان مالیات ها مواجه شده اند که شرایط تولید را بسیار سخت کرده، در این 
شرایط بهتر است دولت امسال به جای افزایش دریافت مالیات از واحدهای 
تولید به فکر جایگزین های دیگری برای افزایش درآمدهایش باشد و به این 

شکل مشوقی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد.
به گفته وی، هرسال شاهدیم که مسئوالن دولتی اعالم می کنند به دنبال 
دریافت مالیات از افرادی هستند که شفاف عمل نمی کنند و اقتصاد زیرزمینی 
دارند ولی در عمل آنچه اتفاق می افتد فشــار بیشتر بر واحدهای تولیدی 

است که شفاف عمل کرده اند. 
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی 
و بخش خصوصی واقعی دیگر توان تحمل فشارهای جدید را ندارد، گفت: 
دولت برای افزایش درآمدهای خود بهتر اســت از روش هایی مانند کاهش 
هزینه های جاری دولتی، کنترل هزینه ها، استخدام نکردن نیروهای جدید 
و جلوگیری از تصدی گری بیشتر دولتی استفاده کند و همچنین با حمایت 
از بخش خصوصی و تولید فضایی را ایجاد کند که فعاالن اقتصادی با جدیت 

بیشتر به دنبال تولید صادرات محور و درآمدزایی برای کشور باشند. 
کیمیایی اسدی اضافه کرد: هم اکنون وضعیت بیکاری در کشور به شرایط 
نگران کننده ای رســیده و بحرانی درحال نزدیک شدن است و ما می بینیم 
براساس آمارهای رسمی بیکاری در افراد تحصیلکرده به حدود 30 درصد 
رسیده است، دولت باید در نظر داشته باشد که برای خروج از این وضعیت 
تنها راه حمایت از تولید، حمایت از بخش خصوصی و تشویق بخش خصوصی 
به سرمایه  گذاری در کشور است. وی ادامه داد: توجه داشته باشید که رشد 
نیروی انسانی تحصیلکرده برای همه کشورها یک ظرفیت و مزیت محسوب 
می شــود ولی برای ما متأسفانه درحال تبدیل شدن به یک تهدید است و 
برای خروج از این وضعیت تنها راه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

و تشویق فعاالن اقتصادی به تولید و ایجاد کسب وکارهای جدید است. 

دبیر کل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه برای ایجاد یک میلیون 
شــغل در سال باید 70 درصد بودجه کشور را هزینه کنیم گفت: 
اشــتغالزایی در بخش تعاون کمترین هزینه و بار مالی را برای 

دولت دارد.
ماشاءاله عظیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ساالنه بیش از یک 
میلیون نفر وارد بازار کار می شــوند و اگر بخواهیم به هدف گذاری ایجاد 
یک میلیون شغل در ســال دست پیدا کنیم باید 70 درصد بودجه کل 
کشــور را هزینه کنیم. در سال های گذشته شاید برای ایجاد یک شغل 
50 میلیون تومان سرمایه گذاری می کردیم ولی این رقم اکنون به 200 

تا 300 میلیون تومان رسیده است.
به گفته دبیر کل اتاق تعاون ایران امروز برای توسعه اشتغال در کشور 
باید نگاه صادرات محور داشته باشیم و برای ایجاد اشتغال پایدار ساختار 
اقتصاد مقاومتی را تداوم بخشیم.عظیمی درعین حال بخش تعاون را به 
لحاظ قدرت تحمل ریسک  اقتصادی ایمن ترین ساختار اقتصادی دانست 
و با اشــاره به رشد چشمگیر تشکل های تعاونی در دنیا افزود: بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته از الگوی اقتصاد تعاونی پیروی و ساختار تعاون را 
در بخش های مختلف از نظام آموزشی تا نظام اقتصادی پیاده سازی کرده اند. 
این کشورها از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی باالیی برخوردارند.

وی با بیان اینکه اشتغالزایی در بخش تعاون کمترین هزینه و بار مالی 
را برای دولت دارد، گفت: بیش از 200 هزار تعاونی ثبت شده در کشور 
داریــم ولی از این میزان حــدود 100 هزار تعاونی فعالند که با توجه به 
فراگیری تعاون در گرایش ها و مجموعه های مختلف اعم از مسکن، تولید، 
اعتبار، صنعت و خدمات باید به سمت بهره ور کردن بخش تعاون و استفاده 

حداکثری از قابلیت ها و ظرفیت های این بخش مردمی حرکت کنیم.

مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور 
زراعت گفت: پیش بینی می شود امسال نزدیک به یک میلیون و 
۸94 هزار تن پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی طرح استمرار در 

کشور تولید شود.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، حسین اصغری افزود: پیش بینی 
تولید پیاز 36۴ هزار تن و سیب زمینی طرح استمرار 207 هزار تن است.

اصغری میزان تولید گوجه فرنگی طرح پاییزه و زمســتانه امسال را 
حدود یک میلیون و 323 هزار تن برآورد کرد.

وی گفت: کشت سه محصول پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی طرح 
استمرار با هدف تامین بازار در فصل پاییز و زمستان در مناطق گرم جنوب 
کشور و دراستان های خوزستان، جنوب کرمان و فارس،بوشهر و سیستان 

و بلوچستان برنامه ریزی می شود.
اصغری ادامه داد: برنامه ابالغی ما برای کشت امسال پیاز طرح استمرار 
پاییزه در سطح 10 هزار و 620 هکتار و سیب زمینی طرح استمرار 6730 
هکتار برنامه بود که در مورد پیاز تقریبا 96 درصد و ســیب زمینی 82 

درصد آن تحقق یافته است.
وی اظهار داشــت: بر اســاس آخرین گزارش ها تــا کنون پیاز طرح 
اســتمرار در سطح 10 هزار و 213 هکتار و سیب زمینی بیش از 5550 

هکتار کشت شده است.
وی برنامه ابالغی برای کشــت گوجه فرنگی طرح پاییزه و زمستانه 
را 32 هــزار و 290 هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان 98/7 درصد 

تحقق یافته که در سطح 31 هزار و 885 هکتار می باشد.
مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت امور زراعت 
با اذعــان به اینکه برای صادرات محصوالت ســبزی، صیفی و جالیزی 
محدودیتی وجود ندارد، اظهار داشت: در شش ماه سال جاری یک میلیون 
و ۴۴0 تن انواع محصوالت سبزی و صیفی و جالیزی به ارزش ۴29 میلیون 
دالر از کشــور صادر شده و در مورد محصوالتی مانند هندوانه، خربزه و 

سبزیجات تازه افزایش صادرات داشتیم.
اصغری گفت: با توجه به محدودیت منابع پایه آب و خاک کشــور و 
فســادپذیر بودن محصوالت سبزی و صیفی باید تالش شود آنچه تولید 
می کنیم خوب مصرف شود و کیفیت بسته بندی ها نیز بهبود یابد تا در 

تامین امنیت غذایی موفق باشیم.

عضو انجمن صنایع پوشاک با  اشاره به دامپینگ شرکت های 
خارجی در بازار ایران، گفت: همان طور که شاهد تعطیلی کارخانه 

ارج بودیم، سونامی تعطیلی صنعت پوشاک نیز در راه است.
به گزارش خبرگزاری فارس، افتخاری نیا در یک نشست خبری اظهار 
داشت: در حال حاضر حدود 25 تا 30 درصد ظرفیت کارخانه های نساجی 
فعال است و سونامی تعطیلی صنعت پوشاک در حال ایجاد شدن است.
وی با اشاره به افزایش حضور شرکت های خارجی در صنعت پوشاک 
ایران افزود: این شرکت ها محصوالتشان را با دامپینگ در بازار ایران عرضه 
می کنند و این در حالی است که بخشی از آنها فاقد مجوز از وزارت صنعت 
هستند. به عنوان مثال دو برند اسپانیایی بدون هیچ مجوزی از وزارت 
صنعت با ایجاد فروشگاه های هزار متری نسبت به عرضه محصوالتشان 

در ایران اقدام می کنند که فروش زیادی هم دارند.
عضو انجمن صنایع پوشــاک با بیان اینکــه فقط 17 برند خارجی 
دارای مجوز فعالیت از وزارت صنعت هســتند، گفت: از این شرکت ها 
تعهد گرفته شده تا طی دو سال نسبت به تولید 20 درصد محصوالت 
وارداتی به ایران در کشورمان اقدام کنند و 50 درصد این میزان را هم 
صادر کنند. در این راستا یکی از برندهای خارجی از سرمایه گذاری یک 
میلیون دالری در ایران خبر داد، ما این ســؤال را داریم که واقعا چقدر 

پول به کشورمان وارد کرده اند؟
افتخاری نیا با  اشــاره به اینکه یک ســال از فرصت این 17 شرکت 
سپری شده اســت، افزود: حجم بازار پوشاک ایران حدود 1۴ میلیارد 
دالر اعالم می شــود که 50 تا 60 درصد آن به محصوالت ایرانی و بقیه 

آن نیز به محصوالت خارجی اختصاص دارد.
به گفته وی حجم قاچاق در صنعت پوشــاک ایران به بیش از پنج 

میلیارد دالر می رسد.
وی در پایان از تدوین ســند راهبردی برای رفع چالش های صنعت 
پوشاک خبر داد و گفت: این سند با همکاری فعاالن صنعت پوشاک در 

حال آماده شدن است.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی: 

نرخ بیکاری تحصیل کرده ها 
به 30 درصد رسیده است

دبیرکل اتاق تعاون ایران:

اشتغالزایی در بخش تعاون 
کمترین بار مالی را برای دولت دارد

عضو انجمن صنایع پوشاک:

کارخانه های نساجی
 با 30 درصد ظرفیت کار می کنند


